Silkeborg

Fantastiske
Sjæl og
følelser i godt
håndværk
Det startede for seks-syv år siden: Sanne Falck ville have lavet en ring, men det
skulle ikke være en hvilken som helst
ring. Hun gik til Pjevs Guld & Sølvværksted - og det fortrød hun ikke:
- Jeg ville have lavet en ring med nogle
af de værdifulde sten, der virkelig betyder meget for mig. Der var sten fra øreringe og fra en ring, der havde været
morgengave fra min mand. Det var i det
hele taget sten, der har en historie for
mig. Så der skulle laves en helt særlig
ring, og den fik jeg så Pjevs til at lave,
fortæller Sanne Falck.
Det tog den tid, det skulle tage med
kommunikation frem og tilbage. Sanne
oplevede en guldsmed, der forstod at
omsætte hendes egne tanker og idéer
til virkelighed. Og siden den gang har
hun holdt fast ved forretningen med
eget værksted:
- Der er et helt specielt miljø og en helt
særlig atmosfære hos Pjevs. Jeg føler,
at pigerne kender mig, og jeg kan godt
lide muligheden for at få lavet noget,
der er helt unikt og som ikke er masseproduceret. Men derudover har de
også et godt udvalg af færdige smykker af forskellige mærker, og dem køber jeg da også af og til af, siger Sanne
Falck.
Men for hende er Pjevs først og fremmest ”guldsmeden”, hvor hun kan få
fremstillet de meget personlige smykker:
- Jeg arvede en ring med en smuk sten
fra min mands mormor, der har en stor
plads i mit hjerte. Derfor ville jeg have
skabt en helt særlig ring med denne
sten, og jeg vidste, at det ville blive en
ring, jeg altid vil bære. Igen formåede
Pjevs at få det, jeg havde i mit hoved,
gjort til virkelighed. Det var en proces,
hvor vi kommunikerede undervejs, jeg
fik endda mail fra Pjevs, mens jeg befandt mig i Toscana. Da ringen var færdig, var den lige præcis, som jeg havde
drømt om. Og det betyder meget, at
man kan opleve processen og at der
er følelser bag. Det er jo lige før, Pjevs
også har tårer i øjnene, når hun afleverer ringen, siger Sanne Falck.
Hun sætter pris på mennesket bag
håndværket og hun sætter pris på den
personlige behandling, man får som
kunde hos Pjevs. Det betyder noget,
fordi smykker netop er noget personligt.

Det er en god oplevelse at opleve mennesket bag håndværket, siger Sanne Falck om at være kunde hos Pjevs. Som ansvarlig for
indkøb i det århusianske firma LydRommet er Sanne vant til at stille
store krav til kvalitet og perfekte løsninger. De samme krav stiller hun
privat til sin guldsmed.

